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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIV. Fejezet 20. Cím új 26. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    26
Belső-Erzsébetvárossal kapcsolatos közbiztonsági feladatok 
támogatása

200,0
/+200,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 26. Cím 2. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  26 Központi kezelésű előirányzatok
    2 Központi tartalékok

      1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[165 000,0] 164     800,0 /-200,0 m. kiadás/

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Indokolás 

1-2. 

A  "belvárosi  bulinegyed"  kapcsán  tartott  népszavazást  követően  sajnos  a  körülmények
alapvetően nem változtak a lakossági elvárásoknak megfelelően. A lakók továbbra sem tudnak az
állandó zajhatás miatt pihenni, az utcákon pedig áldatlan állapotok uralkodnak.

A probléma  kezelése  a  jelenlegi  fázisban  a  rendőrség  közterületi  jelenlétének  növelésével
biztosítható, így a most a területet részben biztosító készenléti rendőrség tagjai helyett külön
járőrpárok  biztosítása  szükséges,  amellyel  kiválthatóak  a  kerületekből  rendszeresen  küldött
rendőri  egységek  is.  A  Belső-Erzsébetvárosban  található  KMB-irodát  használhatóságának
elősegítése céljából fejleszteni kell, a magánkézben lévő biztonsági szolgálatok alkalmazását ki
kell küszöbölni.

A közigazgatásilag  illetékes  Budapest  7.  kerület  Erzsébetváros  Önkormányzata  erőforrásait
tekintve  láthatóan  nem  tudja  a  bulinegyed  okozta  minden  környezeti  ártalmat  egymaga
semlegesíteni.  Ennek  forrása  a  rendkívüli  kormányzati  intézkedésekből  biztosítható.  Az
államnak  részt  kell  vállalnia  ennek  a  költségvetés  és  a  magyar  nemzetgazdaság  számára  is
komoly bevételt hozó iparűzés környezeti ártalmainak csökkentésében.
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